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MOTIE VAN AFKEURING

De Provinciale Staten van Drenthe bijeen in de vergadering van 01-02-2017

Ovenruegende dat:

l\A 2017-3
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De Tweede Kamer, met ruime meerderheid (134 vs 16), de motie "Smaling / Vos" heeft
aangenomen;

Het college van Gedeputeerde Staten (GS), bij monde van gedeputeerde Stelpstra, in de
vergadering van de commissie OGB op 11 januari heeft aangegeven (nog) niet aan
alternatieven te willen werken en te willen wachten op een brief van de minister aan de Kamer
waarin de minister zal aangeven of hij de motie wel of niet zal uitvoeren;

Genoemde brief inmiddels naar de kamer is gestuurd, en dat de minister heeft aangegeven
de motie niet uit te voeren;

Het college op 19 januari via TV Drenthe op de reactie van de minister heeft gereageerd,
waarbij het college de motie als "valse hoop geven door de Kamer" heeft betiteld en het
handelen van de Kamer als "kwalijk" heeft bestempeld.

Zr¡nvan oordeeldat

GS een actievere houding hadden moeten aannemen na de motie Smaling / Vos en samen
met de betrokken gemeenten had moeten optrekken;

GS met de motie SmalingA/os de mogelijkheid de zorgen van de Drentse burgers bij de
minister onder de aandacht te brengen voorbij heeft laten gaan.

GS door hun houding een kans hebben laten lopen om in dit dossier op te komen voor de
belangen van de inwoners van Drenthe;

Het Gedeputeerde Staten van Drenthe niet past zich in termen als "kwalijk" uit te laten over
het handelen van de Tweede Kamer.

Keurt de handelwiize van het colleoe af.

En gaat over tot de orde van de dag

Assen, 01 februari2017

De fracties van

Sterk Lokaal, Douwe

50 Plus, Frank D

SP, Ko Vester

o

a

a

a

a

o

a

a

pag.1 van2



grEntr
IrOK.tt&

Toelichting:

Tekst van de motie Smaling / Vos:
...constaterende dat de onrust en wanhoop in en rond de Drentse Veenkoloniën over
de voorgenomen bouw van grote windparken al lange tijd ernstig is en niet vermindert;
constaterende dat de plaatsing van de turbines fysieke schade en ernstige
reputatieschade toebrengt aan een internationaal toonaangevend sterrenkundig
instituut en zijn meetopstellingen;
vezoekt de regering, een periode van bezinning in te /assen en een zoektocht naar
alternatieven te starten die dezelfde hoeveelheid duurzame energie opleveren...;
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